
Hoe files aanleveren voor beHangprojecten

Files die in aanmerking komen :

- Pdf (PDFX-1a)
- Tiff-, eps-, psd-bestanden (Photoshop - 1 laag).
- Illustrator (alles volledig vectorieel, ook teksten horen in outline te staan)
- Alles in cmyk (cyaan, magenta, geel, zwart) gedefinieerd (rgb wordt standaard omgezet naar 

cmyk,  dit kan een afwijkend kleurbeeld opleveren).
- Zwart/wit reproducties dienen eveneens omgezet te worden naar cmyk. Dit kan afhankelijk 

van het omgevingslicht een andere kleurindruk geven. Zuiver zwart/wit kunnen wij niet 
drukken.

- Zwart in logo’s en teksten dienen als volgt te zijn opgebouwd : c: 20% - m: 20% - y: 20% - k: 
100%.

- Resolutie van beelden moet minimum 30 dpi bedragen, beter is 60 dpi of hoger, op ware 
grootte.

- Gelieve steeds een drukvoorbeeld + schets met afmetingen bij de opdracht te voegen.
- Vermeld steeds duidelijk de breedte, de hoogte en dit zowel netto als brutto (brutto = inclusief 

de 5 cm rondom) en op welke schaal de opmaak is opgemaakt.

Formaat aanlevering : 

Breedte van de muur + 5 cm langs alle zijden 
(bv. breedte = 300 cm, beeld/opmaak = 310 cm breedte).
Hoogte van de muur + 5 cm langs beide zijden 
(bv. hoogte = 260 cm, beeld/opmaak = 270 cm hoogte).
Steeds duidelijk de breedte en hoogte aanduiden.

De extra 5 cm rondom is nodig om ongelijkheid in de muren op te vangen 
(de meeste muren zijn niet 100% recht/evenwijdig)

Nadat u het order hebt geplaatst, krijgt u telkens een pdf ter controle.
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F: 
Lisez attentivement les instructions avant de commencer.
Ce décor mural sur papier intissé a été fabriqué selon  des procédures rigoureuses de contrôle qualité. Toutefois, il est important d’examiner soigneusement votre décor avant de le poser, pour vous assurer de sa bonne qualité. 
Si vous remarquez des défaults, rapprochez-vous du magasin dans lequel vous l’avez acheté. Pour commencer, les surfaces doivent être propres et lisses pour que le papier adhère bien au support et soit facile à manipuler.

UK/US:
Read all instructions carefully before starting.
This Mural has been manufactured under strict quality control procedures, but it is important to carefully examine your mural before installing to ensure it is the item you ordered, and in good condition. If you find any defects 
please notify the retailer from whom you purchased the product.
Getting Started, surfaces should be clean and smooth and primed with a wallcoverings primer to ensure proper adhesion and future removal.

NL:
Lees de instructies aandachtig door voor u begint.
Dit fotobehang is onder strenge kwaliteitsprocedures geproduceerd, maar het is belangrijk dat u het voor aanbrengen controleert om u ervan te verzekeren dat dit het product is dat u heeft besteld en dat het in goede staat 
verkeert. Mochten er gebreken aan zijn laat dit dan weten aan de winkelier waarbij u dit product heeft gekocht. Aan de slag : de ondergrond moet schoon en glad zijn en zijn voorbewerkt met een behang-primer om te zorgen 
dat het goed hecht en in de toekomst gemakkelijk te verwijderen is.

“XXXXX” formaat : 1610 cm breedte x 410 cm hoogte (35 banden) Referentie : ON 000000

✂ ✂

Op deze pdf vind je alle informatie.
1. projectnaam + breedte/hoogte 
 + aantal banden
2. het ordernummer
3. beeld en hoe het in banden 
 opgedeeld wordt
4. info
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Hoe files aanleveren voor beHangprojecten (vervolg)

Als alles goedgekeurd is, wordt de productie opgestart en wordt binnen de afgesproken 
leveringstermijn het behangpapier op rol bij u afgeleverd (voorzie hier standaard een 3-tal 
weken na “goed voor druk”).
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